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Erfaring fra IT-prosjekter

• E-handelsplatformen EHPII (oppdraggiver)E handelsplatformen EHPII (oppdraggiver)

• Oslo kommune HR (oppdraggiver)

• HSØ Økonomisystem for helseforetakene (tilbydersiden)



Regelverket:

• Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999

F k ift ff tli k ff l (”kl i k• Forskrift om offentlige anskaffelser (”klassisk 
sektor”), av 7. april 2006



Avtaleverket:

• SSA avtalene

IKT N t l• IKT Norge avtalene

• Dataforeningens avtalerDataforeningens avtaler



Nærmere om regelverket

1. Regelverkets formål og praktiske betydning

2. Grunnleggende krav ved alle anskaffelser

3 S å3. Sanksjoner ved brudd på regelverket



å1. Regelverkets formål og 
praktiske betydningpraktiske betydning



Regelverkets formål

• Økt verdiskapning
• Effektiv ressursbrukEffektiv ressursbruk
• Forretningsmessighet 
• Likebehandling• Likebehandling

• Bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet• Bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet 



Regelverkets praktiske betydning

• Gjelder innenfor hele EØS-området

C 11 20% BNP i h t dl l d• Ca 11-20% av BNP i hvert medlemsland

• I Norge ca 330 milliarder i 2007 (ca 14 5% av BNP)• I Norge ca 330 milliarder i 2007 (ca 14,5% av BNP)

• Fra januar 2003 til november 2009: ca 1450• Fra januar 2003 til november 2009: ca 1450 
klagesaker avgjort av klagenemnda for offentlige 
anskaffelser



2 G l d k d ll2. Grunnleggende krav ved alle 
anskaffelser



Grunnleggende kravGrunnleggende krav 

• Konkurranse

• Likebehandling

• God anbuds -og forretningsskikk

• Forutberegnelighet

• Gjennomsiktighet

• Etterprøvbarhet• Etterprøvbarhet



3. Sanksjoner ved brudd på j p
regelverket



Ny sanksjon for ulovlige direkte anskaffelser

• Overtredelsesgebyr for opp til 15 % av anskaffelsens verdi
• Anskaffelser som ikke er kunngjort i henhold til reglene omAnskaffelser som ikke er kunngjort i henhold til reglene om 

kunngjøring
• Forsett eller grov uaktsomhet
• KOFA avgjør skjønnsmessig om gebyr skal ilegges, og 

gebyrets størrelse
• Vedtak kan ikke påklagesVedtak kan ikke påklages
• Klage er gratis, og alle kan sende klage



Andre sanksjoner 

• Erstatningskrav

• Klage til klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA

Kl til EFTA åki (ESA)• Klage til EFTAs overvåkingsorgan (ESA)

• Midlertidig forføyningMidlertidig forføyning 

• Nye sanksjoner kommer – kontrakt uten virkning



Nærmere om avtaleverketNærmere om avtaleverket

F f ll f t i ?• Fossefall og fastpris? 

• Agile-kontrakter og målpris?g g p

• SSA eller andre standarder



P bl b k i l
FOSSEFALLSMETODEN

Problembeskrivelse

Systemanalyse

Kravspesifikasjon
Systemutforming (design)

Logisk modell 

Systemutforming (design)

Ferdig system 
Utvikling (f eks. programmering) 

Bruk, Drift & vedlikehold
Implementasjon

Tid



Agile kontrakterAgile kontrakter

«Hva det betyr er: Slutt på planlegging. 
Slutt på dokumentasjon. Bare begynn 

å k d k i i kl irett på kodeskrivingen og klagingen.»



Enkelte risikoelementer

• Kunden vet ofte ikke hva de skal ha – uklar spesifikasjon
• Leverandøren tror de kan levere prosjektet selv om kunden 

ikke vet hva de skal ha
• Kunden ser for seg en romslig enebolig 
• Leverandøren ser for seg et kjedet rekkehus• Leverandøren ser for seg et kjedet rekkehus
• Leverandøren ser først etter kontraktssignering risikoen og 

kompleksiteten i prosjektet 

• Kunden har ofte sterke kontraktsbestemmelser →  får hjelp 
av anskaffelsesregelverketav anskaffelsesregelverket



En vanskelig bestemmelse

• § 20 – 13 (i) d

”Et tilb d k l i å d t i h ld tli”Et tilbud skal avvises når det inneholder vesentlige 
forbehold mot kontraktsvilkårene”



http://www.kluge.no

Takk for oppmerksomheten!

torstein.arendt@kluge.no


